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ANTES DE UTILIZAR SEU APARELHO, LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES! 

MANUAL DE INSTRUÇÕES E TERMO DE GARANTIA 
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1. CONDIÇÕES PARA GARANTIA DO APARELHO 
 
1.1. O aparelho possui garantia de 06 meses, sendo 03 meses de garantia legal que está previsto no 

código de defesa do consumidor e 03 meses de garantia estendida pela empresa fabricante. Esta 

garantia é valida somente para defeitos de fabricação, montagem e dos componentes utilizados, 

salvo mau uso por parte do consumidor. A contar a data de garantia a partir da data informada no 

Termo de Entrega. 

 
1.2. A garantia acima mencionada somente terá validade na empresa fabricante, Tropikal 

Equipamentos, tendo em vista que o aparelho tenha sido utilizado conforme indicações nos 

próximos capítulos e que não tenha sido aberto, violado ou reparado por pessoa ou firma não 

autorizada. Será necessário que o consumidor mostre o Termo de Entrega para obter-se da 

garantia. É de extrema importância ressaltar que a Tropikal não possui nenhum agente autorizado 

para realizarem-se assistências. Todos os aparelhos que sejam constatados defeitos devem ser 

enviados para a empresa, que então realizará a manutenção necessária. O frete em caso de 

constatação de defeitos de fabricação, montagem e componentes ficará a cargo da empresa 

fabricante ida/volta, mas nos casos que for constatado mal uso o consumidor final que deverá 

arcar com o mesmo. 

 
1.3. A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao 

posto da rede autorizada em boas condições de limpeza. 

 

1.4. Ficam excluídos da garantia: 

- Eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, negligência e/ou mau uso por 

parte do consumidor ou defeito ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou 

ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos ou descargas na rede elétricas 

provenientes ou não de descargas atmosféricas, assim como má instalação ou instalação em local 

sujeito a umidade, exposição ao sol e água, salinidade, gordura, inundação, maresia, 

desabamento ou incêndio e utilização de peças, componentes e/ou acessórios não recomendados 

pela empresa fabricante. 
 

- Ligar o produto em rede elétrica de tensão errada, sendo que é de responsabilidade do 

consumidor final verificar a tensão do aparelho antes de liga-lo a energia elétrica. 
 

- Danos sofridos durante o transporte de terceiros contratados pelo reclamante da garantia.  

 
1.5. É de total responsabilidade de o cliente conferir o produto no recebimento do mesmo: 

- Lojista: confira sua mercadoria antes da transportadora sair do local, pois avarias como 

batidas/amassados e falta de peças perdem a garantia quando a reclamação não é realizada no 

ato da entrega da transportadora. 
 

 - Consumidor Final: conferir o aparelho e peças junto com o vendedor da loja. A empresa não se 

responsabilizará por falta de peças ou avarias de aparelhos que já estava na loja. 
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2. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
 

2.1. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, 
a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a 
supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. 

 
2.2. Recomenda-se que as crianças e animais domésticos sejam vigiados para assegurar que eles 

não estejam brincando com o aparelho. 
 
2.3. Desligue o aparelho e desconecte da alimentação antes de mudar os acessórios, limpar ou 

aproximar-se de partes que se movimentam em uso normal. 
 
2.4. Não utilizar jato d’água para limpeza, em vez disso utilize um pano úmido e proceda com a 

limpeza com a máquina desligada. Deixe sempre instalado o protetor de mãos, rolos e a mesa de 
apoio das massas quando a máquina estiver ligada, para sua segurança.  

 
2.5. Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um dispositivo contra corrente residual 

(RDC) no circuito elétrico onde o aparelho será ligado. O RDC deve ter uma corrente de operação 
residual de 30 mA. Peça informações a um instalador profissional. 

 
2.6. O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente, caso o cordão de alimentação por 

ventura estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa 
qualificada, a fim de evitar riscos. 

 
2.7. O aparelho deve ser fornecido através de dispositivo de Corrente Residual (RCD), com uma 

classificação operacional corrente residual não superior a 30 MA e deve ser ligado a uma tomada 
elétrica tendo um contato de aterramento.  

 
2.8. Após o termino de uso deve-se desligar o equipamento da tomada e colocar imediatamente o 

tampão de proteção. O aparelho deve estar desenergizado para realizar a troca de acessórios, 
limpeza ou manutenções.  Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante para evitar 
danos no produto;. 

 
2.9. Não remova ou troque peças por outras que não sejam originais da empresa fabricante. 
 
2.10. Este produto é exclusivamente para uso doméstico e não se destina a aplicações comerciais. 

Pode ser levado para qualquer ambiente/loca, desde que sempre seja utilizado a partir de 10cm 
da borda de uma superfície plana e firme, neste caso mesas e balcões, assim evitando exposição 
solar e nunca coloque o equipamento e/ou o cabo de energia em contato com água ou outros 
líquidos, evitando assim sérios danos e choques elétricos. Desta forma, não use o aparelho 
próximo de pias, banheiras e etc.  

 
2.11. Não introduza quaisquer corpos estranhos na carcaça do aparelho ou aberturas de ventilação, 

evitando assim danos ao produto e acidentes. 
 
2.12. As peças giratórias do equipamento podem causar acidentes. Portanto, mantenha os cabelos, 

partes do corpo, joias e roupas afastadas do aparelho em operação.  
 
2.13. Antes da utilização do aparelho verifique se a tensão de sua rede elétrica corresponde à mesma 

indicada no aparelho (o equipamento possui uma chave seletora de tensão). 
 
2.14. O aparelho possui aterramento interno. Consulte um eletricista especializado para verificar se a 

sua rede elétrica está aterrada. 
 
2.15. Não ligue o aparelho através de conectores tipo “T”, benjamins ou assemelhados e não utilize 

extensões. Caso necessário, solicite a um eletricista informações sobre o modelo mais adequado. 
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3. IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DO APARELHO 
 

3.1. Modelo X: sovadeira acoplada na serra fita. 
3.2. Modelo Y: sovadeira simples, com saída e conjugada 3x1. 

 

 
 

1 – Carcaça 
2 – Carenagem 
3 – Lateral com Saída 
4 – Lateral Fechada 
5 – Manipulo do Bocal 
6 – Tampão de Proteção 

7 – Manipulo do Rolo 
8 – Proteção dos Rolos/Mãos 
9 – Rolos Inox 
10 – Observações Técnicas 
11 – Chave Seletora de Tensão 
12 – Chave Liga e Desliga 

13 – Chicote Plug 
14 – Pés Antiderrapantes 
15 – Ventilação do Motor 
16 – Lateral com Luva

 
4. IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DO APARELHO 

 
4.1. Para realizar a troca de acessórios o equipamento deve estar totalmente desenergizado. 
 

4.2. Os pinos e trafilas/disco devem ser alterados conforme a necessidade de produção: moer carne 
ou fazer massa. 

 

4.3. O funil somente irá após as trafilas/disco caso seja feito salame, caso contrário não deve ser 
colocado, conforme imagem abaixo. 

 

4.4. Em hipótese alguma utilize outros objetos que não o socador para empurrar a massa/carne. 
 

4.5. É de extrema importância cuidar com o “ponto” da massa, pois massas muito secas ou muito 
pastosas podem quebrar as trafilas. 

 

4.6. Sempre que terminar de trabalhar com o bocal, colocar o tampão de proteção. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
17 – Carcaça do Bocal 
18 – Caracol com Rolamento 
19 – Pino de Carne 
20 – Pino de Massa 
21 – Navalha 

22 – Trafila de Macarrão 
23 – Trafila de Talharim 
24 – Trafila de Espaguete 
25 – Trafila de Cabelo de Anjo 
26 – Disco de Moer Carne 

27 – Funil 
28 – Volante do Bocal 
29 – Bandeja 
30 – Socador 
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5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1.1. Pintura epóxi: melhor proteção e acabamento. O aparelho fica novo por muito mais tempo, é 

mais resistente e fácil de limpar. 
  

3.1.2. Pés antiderrapantes: estabilidade e segurança no uso do equipamento. 
 

3.1.3. Os acessórios dependem da rotação do motor, portanto não é possível escolher a velocidade. 
 

3.1.4. Observação técnica para cada potencia de motor (consta no aparelho): 
 

MOTOR 1/4CV 
Frequência de Operação: 60hz 

Grau de Proteção: IPx1 
Tensão Nominal: 127V / 220V 

Potencia Nominal: 220W / 220w 
Operação On: 30 minutos 
Operação Of: 15 minutos 

MOTOR 1/3CV 
Frequência de Operação: 60hz 

Grau de Proteção: IPx1 
Tensão Nominal: 127V / 220V 

Potencia Nominal: 420W / 420w 
Operação On: 30 minutos 
Operação Of: 15 minutos 

MOTOR 1/2CV 
Frequência de Operação: 60hz 

Grau de Proteção: IPx1 
Tensão Nominal: 127V / 220V 

Potencia Nominal: 520W / 520w 
Operação On: 30 minutos 
Operação Of: 15 minutos 

 
 

6. CUIDADOS NALIMPEZA 
 

6.1. Antes de iniciar a limpeza do aparelho, certifique-se que o mesmo esteja totalmente desligado. 
 

6.2. Utilize pano, esponjas multiuso, detergente neutro e água para efetuar a limpeza do aparelho e 
seus acessórios. Jamais utilize produtos cáusticos (sabão, bicarbonato de sódio, etc), abrasivos 
(sapólio, esponja de aço, etc) ou siliconados para limpeza. 

 

6.3. A Garantia será anulada em caso de danos ao equipamento causados por falta de limpeza, ou 
por limpeza incorreta. Por isso a limpeza após o uso é essencial.  
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TERMO DE ENTREGA 
 
 
 
 

 

 

PREENCHIDO PELA EMPRESA FABRICANTE 

MODELO DA SOVADEIRA: 

  

 TK280 – SOVADEIRA ACOPLADA 

  

 TK180 – SOVADEIRA SIMPLES – 1/4 CV 

  

 TK181 – SOVADEIRA SIMPLES – 1/3 CV 

  

 TK182 – SOVADEIRA COM SÁIDA – 1/4 CV 

  

 TK185 – SOVADEIRA COM SÁIDA – 1/3 CV 

  

 TK208 – SOVADEIRA CONJUGADA 3X1 – 1/2 CV 

  

Nº DE SERIE DA SOVADEIRA:   

DATA DE EXPEDIÇÃO:   

   

   

PREENCHIDO PELO CONSUMIDOR / LOJISTA 

NOME DO CONSUMIDOR FINAL:   

NOME DA EMPRESA LOJISTA:   

DATA DA VENDA:   

Nº DA NOTA FISCAL:   

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

TROPIKAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 
RUA SÃO LUIZ, Nº 349 – BAIRRO SÃO JOSÉ 

PINHALZINHO – SANTA CATARINA 
CEP 87.890-000 

tropikal@tropikalequipamentos.com.br 
www.tropikalequipamentos.com.br 

(49) 3366 3479, (49) 3366 1900, (49) 3366 2542 

mailto:tropikal@tropikalequipamentos.com.br
http://www.tropikalequipamentos.com.br/

